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De klas van Agnes 
door Jos v.d. Horst 
 
Ooit begon de SP met een klasje voor jong talent binnen de 
Partij. Sinds een aantal jaren zijn deze klasjes echte colleges 
geworden.  
Onlangs is er weer een groep begonnen ditmaal niet onder 
leiding van Jan Marijnissen. De eerste vrouw in de partij 
Agnes Kant leidt deze zogenaamde groep van dertig.  
Door deze vijfde groep van dertig hebben we nu inmiddels 
naast de al doorgestroomde leden uit de vorige groepen 
ongeveer 100 mensen klaar staan om straks Nederland te 
gaan besturen.  
 
Dat ik in deze groep terechtgekomen ben is een bewijs dat de 
partij niet  kijkt naar leeftijd want ik ben met mijn 50 jaar 
niet eens de oudste van dit enthousiaste stel.  
Zeer serieus wordt er gediscussieerd over uiteenlopende 
zaken . Zo hadden we het in de eerste bijeenkomst over de 
kinderopvang . Op de laatste les was er aandacht voor de 
soms negatieve benadering van andere parijen op de SP en 
dan vooral de argumenten die men gebruikt om ons in een 
kwaad daglicht te stellen. Deze argumenten zijn dat wij: 

- Geen verantwoording in het besturen van het 
land/provincie/gemeente willen nemen 

- Ouderwets en conservatief zijn 
-  Niet Europa gezind zijn 

Over deze “aantijgingen” hebben wij een levendige discussie 
gevoerd die wij in onze eigen afdelingen ook kunnen voeren. 
Bovendien is het ook van belang dat we kunnen antwoorden 
wanneer wij op het functioneren van onze partij worden 
aangesproken.  
Ik kom daar zeker op een van onze vergaderingen op terug. 
Uiteraard nodig ik iedereen van harte uit om de discussie 
over bovenstaande argumenten met mij aan te gaan.  
 
De geschiedenis van de SP was zaterdag 7 juni jl. ook een 
belangrijk onderwerp. Daartoe hadden wij als huiswerk de 
boeken “Het Geheim van Oss” en “de Socialisten” moeten 
lezen . 
Vooral het eerste boek heeft diepe indruk op mij gemaakt. 
Het leest als een roman en gaat over hoe een stel jonge 
idealisten van een Katholiek bolwerk een sociale gemeente 
maakt van de industriestad Oss.  
Oss was in de jaren 70 een zwaar geïndustrialiseerde stad 
waar de fabrieken tot in  het centrum stonden. Door 
volharding, discipline en het keer op keer langs de deuren 
gaan in de arbeiderswijken wisten de jongens van de 
“Peperstraat” 38% van alle kiezers achter zich te krijgen.  
De geschiedenis van de SP werd door de schrijver van het 
“Geheim”, Kees Slager, tegenwoordig Eerste Kamerlid voor 
de SP, in drie kwartier uit de doeken gedaan.  
Het belangrijkste is daarbij te weten dat de geschiedenis 
globaal is in te delen in een “oude” SP van voor 1990 en die 
van erna.  
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Voor 1990 was de SP voornamelijk een gemeentelijk 
georiënteerde partij met de sterke nadruk op lokale acties en 
het bezoeken van de mensen in de wijken. Daarna ging men 
zich ook meer oriënteren op de landelijke politiek met als 
gevolg de eerste twee zetels in de Tweede Kamer in 1994. 
Daarna is de SP qua zetelaantal steeds verdubbeld met als 
hoogtepunt de gigantische overwinning van 2006.  
Het mooie is dat de “oude” SP ook nog steeds bestaat getuige 
onze activiteiten in de afdelingen. 
 
De volgende keer dat we weer op moeten draven is op 6 
september. We hebben als opdracht meegekregen om een 
drie minuten durende toespraak voor Jan Marijnissen te 
schrijven en voor te dragen. Deze toespraak moet hij zo 
kunnen doen bij de Algemene Beschouwingen. 
Spannend! 

 

 
 
 
Agnes Kant doceert de groep van dertig in de (nu 
nog)publieke tribune van de Tweede Kamer. 
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Het hellende vlak van de peilingen. 
door Roel Akkerman. 
 
De laatste jaren worden we doodgesmeten met peilingen. 
NOVA en Maurice de Hondt weten elke week een nieuw 
mirakel uit hun hoge hoed te toveren. Eerst Wilders, dan Rita 
en nu D66 die pijlsnel omhoog schiet. Het is de vraag hoe 
serieus je die peilingen moet nemen, maar ze zullen 
ongetwijfeld een tendens aangeven.  
 
De dronken kiezers slingeren van links naar rechts en weer 
terug, draaien in de rondte en roepen vertwijfeling op. 
Inderdaad, tijd voor rust. Vakantie.  
Wie weet hoe het politieke landschap er uit ziet wanneer we 
in september terugkomen. De grilligheid zal nog wel even 
voortduren. 
 
De PvdA is in een neergaande spiraal terechtgekomen. 
Opperschatkistbewaarder Wouter Bos is niet in staat om het 
sociaal-democratische gedachtengoed te verkopen. Hoewel, 
sinds paars stelt dat sociaal-democratisch gedachtengoed 
toch al niets meer voor.  
De PvdA is het contact met de kiezers kwijt en lijkt in de 
wurggreep van het neo-liberalisme.   
De privatisering van nutsbedrijven heeft dit voorjaar geleid 
tot stakingen bij de post en het openbaar vervoer. Het 
economisch denken in de huisvesting heeft geleid tot 
strubbelingen tussen woningcorporaties en minister 
Vogelaar. De subsidie voor de kinderopvang wordt gesnoeid 
omdat het té succesvol is. Voormalig PvdA minster Herfkens 
lijkt bij armoedebestrijding vooral aan zichzelf te denken. 
Staatssecretaris Bussemaker staat onder druk van de 
Christenunie. Een jaar Samen Werken en Samen Leven heeft 
dit kabinet weinig succes gebracht. Logisch dat de peilingen 
er niet zo florissant uitzien voor de PvdA. 
 
Ook onze partij heeft met electorale tegenwind te kampen. In 
de peilingen lukt het ons al lang niet meer om de 25 
kamerzetels vast te houden. Hoewel onze kamerleden 
uitstekend werk verrichten en met prima alternatieven 
komen, krijgen we onvoldoende aandacht van de media. Dus 
het is hoog tijd om onszelf weer beter en duidelijker op de 
kaart te zetten. Door de buurten en de dorpen in te gaan. 
Buurten in de buurten. Ook in Smallingerland. Na de 
zomervakantie gaan we daar dan ook driftig mee door. Als 
het even kan willen we eens per twee weken de straat op, de 
kiezer opzoeken. Daarvoor hebben we natuurlijk jouw steun 
nodig!  
 
We moeten luisteren naar de kiezer. Niet om klakkeloos de 
populistische standpunten over te nemen. Maar met behoud 
van onze beginselen:  gelijkwaardigheid,  menselijke 
waardigheid en solidariteit.  
Aandacht blijven vragen voor onze alternatieven voor een 
beter Nederland. Het verschil tussen PvdA en SP is te 
overbruggen. Als we ons best er voor doen. Na de vakantie 
gaan we er goed uitgerust weer knoerterhard tegenaan.  
 
 
 
 
 

 

Zomerse tomatensoep 

benodigd voor zes personen:  

• 1 kg rijpe tomaten  

• 3 lente-uitjes  

• 1 kleine rode paprika  

• 1 flinke teen knoflook  

• 5 dl groentebouillon  

• 1 theelepel suiker  

• 6 cl creme fraîche  

• 1 avocado  

• verse basilicum  

• verse bieslook  

• peper en zout  

 
Snijd de tomaten in stukjes, snipper de ui, verwijder de zaden 
en zaadlijsten uit de paprika en snijd die in kleine stukjes, 
pers de knoflook doe dit samen met de bouillon en de suiker 
in een open pan aan de kook doe een deksel op de pan en laat 
de soep een kwartier op een laag vuur doorkoken doe het 
vuur uit en laat de soep afkoelen pureer de soep en wrijf de 
soep door een zeef in een kom leg een bord op de kom en zet 
dit twee uur op een koele plaats roer twee eetlepels gehakte 
basilicum en de creme fraiche door de koude soep breng de 
soep op smaak met peper en zout schep de soep in kommen 
snijd de avocado in plakken en leg die op de soep knip de 
bieslook in kleine stukjes en strooi de stukjes over de soep. 

 

 
Heb je een nieuw mailadres?  
Geef dat even door aan 
podiumsmallingerland@sp.nl 
 
Al vast bedankt, 
de redactie. 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren 

voor 2 september  bij de redactie  

Podiumsmallingerland@sp.nl 

 

 


